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Meraup Uang dari Afiliasi dan Adsense?
Perhatikan Boleh Tidaknya

Oleh Adi Sumaryadi

Pagi ini saya tergeletik oleh postingan seorang anak muda di sebuah forum programming di
Facebook, ia bertanya alternatif revenue stream (sumber pendapatan) baru untuk website
porno miliknya, sontak yang berkomentar langsung mengingatkan akan keberkahan dari
sebuah bisnis.

Pagi ini saya tergeletik oleh postingan seorang anak muda di sebuah forum programming di
Facebook, ia bertanya alternatif revenue stream (sumber pendapatan) baru untuk website porno
miliknya, sontak yang berkomentar langsung mengingatkan akan keberkahan dari sebuah bisnis. 

Itulah gambaran yang terjadi saat ini menurut saya, beberapa tahun yang lalu saya tertarik untuk
mengikuti sebuah free workshop di daerah Cibeunying Bandung, pematerinya seorang afiliator,
orang yang mendulang uang dari bisnis online affiliate dimana ia akan membantu mempromosikan
situs-situs milik orang lain dengan sumber daya yang ia miliki, khususnya website. Saya perhatikan
slide demi slide yang ia sampaikan, benar memang bisnis ini menggiurkan, namun ada sesuatu yang
mengganjal dari nurani saya ketika berulang terucap, "tetep yah affiliate yang berbau lendir itu yang
menggiurkan", saya coba memahami kalimat itu dengan berbagai multitafsir, mungkinkah affiliate
belut? ah perasaan tidak mungkin. Akhirnya sedikit demi sedikit terkuak bahwa Affiliasi dari situs-
situs dewasa dan perjudian akan menghasilkan revenue yang menarik. 

Persis seperti apa yang ditulis oleh member dari Forum Programming tadi, ia mempunyai sebuah
situs dewasa yang harapannya dengan situs dewasa bisa mendatangkan banyak trafik hingga bisa
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meraup dolar dari adsense, sepengetahuan saya, adsense yang baik adalah yang tidak ditampilkan
pada halaman berbau pornografi dan SARA, namun apalah itu sepertinya mereka-mereka itu lebih
senang menikmati uang yang banyak daripada memikirkan keberkahan dari sebuah pendapatan,
mereka membuat berita hoax untuk mendapatkan transferan dollar ke rekening paypal mereka.

Bermanfaat dan Kreatiflah

Dua kata yang saya pilih, jika kita akan memulai bisnis online bukan jualan (afiliasi, adsense dan
lainnya) cobalah untuk berfikir untuk memberikan kebermanfaatan untuk orang lain dan kreatiflah,
karena dengan kreatif maka konten kita akan disukai. Menjadi Youtuber yang baik adalah dimana
kita bisa berkreasi dan memberikan manfaat, menjadi afiliator yang baik adalah afiliator yang lurus
hanya mempromosikan situs-situs yang memang tidak dilarang. Janganlah berprinsip bahwa apa
yang kita lakukan tidak menyebabkan ditangkap polisi, tetapi mulailah berfikir untuk mendapatkan
sesuatu yang benar-benar halal dan bersih. Untuk apa uang banyak dari hal yang tidak baik, karena
semuanya akan kembali kepada kita.
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